19. marts 2020
Hej Maja, som boende ude på Næsset på Brandstationen foran skidt’ en 😉har jeg tænkt
meget på den trekant der blev brugt til materiale plads i vinter, da de renoverede
Søndergade. Den trekant kunne være fantastisk til udendørs redskaber til work out når
man har løbet på Nevrestien eller hvis man blot havde lyst til fitness i
terrænet♂️Samt et Areal ud mod vandet hvor man dyrkede udendørs yoga og thai
thi. Det bådekaug der er der må endelig ikke ødelægges, det er hyggeligt, værdifuldt og
autentisk, og et skønt samlingspunkt♥️
Det var input herfra
Hvad tænker du om det, vil du bringe det videre?
God dag☀️
Bedste hilsner
Anne Mette
Holstein Slumstrup

Lærer, Inspirator & Fotograf

Tilføjet 20. marts 2020: også gerne nedgravede trampoliner

Ærø Kommune
Rådhuset, Statene 2
5970 Ærøskøbing

Marstal 31. marts 2020

Ærø Kommune har på sin hjemmeside samt i Ærø Ugeavis ansøgt efter input til oplæg og
debat omkring aktiviteter i landskabet.
Da borgermødet omkring Aktivitet i landskabet desværre blev aflyst pga. corona epidemien
sender jeg derfor mit forslag og ideer sammen med en lille hånd tegning i A4 format.
Mit forslag gælder området omkring Egehovedvejen i Marstal.
Jeg håber også at Ærø Kommune i Planstrategi 2020 har lyst til at bruge nogle af ideerne.
Da Egehovedvejen efterhånden har udviklet sig til at være en slags turistvej, især i
sommerhalvåret med mange mennesker fra lystbådene, Campingpladsen, Ærø Hotel,
sommerhuse, kommende Skipper Park samt alle fastboende i området foreslår jeg at
Egehovedvejen og hele området nord for vejen bliver et rekreativt naturudviklingsområde.
Egehovedvejen er desuden en meget benyttet vej for ældre mennesker børnefamilier,
motionister under løb, gåture, cykling mv samt indfaldsvej for gæster til Egehovedskoven,
stranden, Marstal Camping, Ærø Hotel og senest nu også Skipper Parken.
Egehovedvejen kunne med de rette større forbedringer omdannes til en rigtig god og smuk 2
minus 1 vej med maksimum hastighed på 40 km/t eller endnu bedre 30 km/t.
Hastighedsgrænsen kunne være en forlængelse af hastighedsgrænsen fra Marstal Havn.
For at fremme den biologiske mangfoldighed, lave bæredygtig turisme og mindske
miljøbelastningen kunne hele området nord for Egehovedvejen omdannes til et rekreativt
naturudviklingsområde med åbne områder, flere større vådområder, områder med lav
beplantning samt mindre smukke blomstrende, frugtbærende alle’ træer plantet på nordsiden
af Egehovedvejen.
Området og Egehovedvejen kunne således blive en flot og værdifuld naturoplevelse og
naturlig overgang mellem byen, vandet og skoven samt en smuk ankomst- og afgangs vej for
Marstal.
AA: Egehovedvejen omdannes til en smuk natur- og landskabsvej. Egehovedvejen forbedres
væsentligt og skifter karakter til 2 minus 1 vej med max 40 eller 30 km/t.
BB: For at mindske kvælstofudvaskningen fra området.
Med konsulentbistand opgravning og fritlæggelse af 4 smukke vådområder og kildevæld.
Områdernes størrelse ca. 3000 m2 stykket til tudser, frøer og salamandere.
CC: Et stort og tre mindre områder med lav beplantning specielt beregnet til områdets
insekter, fugle og dyr.

DD: Et stort græs og blomsterareal til områdets mindre dyr. Arealet rummer en fin
harebestand og flere forskellige dyrearter kommer om natten og i skumringen ud fra
Egehovedskoven på besøg.
Her er også en meget flot fuglebestand med mange forskellige arter.
Græsarealet slås en gang årligt.
EE: Tre meter bred gangsti fra Vestergade med retning til Skipper Parken. Gangstien slås
flere gange i sæsonen efter behov.
FF: Tre meter bred gangsti fra Ellenet mod Egehovedvejen og videre ind i Egehovedskoven og
stranden. Gangstien slås flere gange i sæsonen efter behov.
GG: På nordsiden af Egehovedvejen, mellem lille granplantage og 30 Km/t skilte, en ca. 1200
meter lang strækning, plantes hvor der er plads mindre alle’ træer.
Den eksisterende vegetation bibeholdes.
Alle’ træerne kunne med stor fordel være solide smukke mindre træer med blomster, bær og
flotte høstfarver.
HH: Med passende mellemrum plantes mindre alle’ træer på sydsiden af grusvejen som fører
til Østersøvejen 6 og 6a.
Smukke solide mindre træer med blomster, bær og flotte høstfarver, plantet fra
Skipperparken til det første sving til venstre, en strækning på ca. 100 meter.
II: Det lille naturområde foran Æblelunden bibeholdes og der ryddes op.
Bl.a. står her et meget flot smukt gammelt kastanjetræ, som er meget værdifuldt og yderst
bevaringsværdigt.
Et sådant stor flot træ ses ikke ofte.
Med den rette styning og vedligeholdelse kunne dette kastanjetræ blive et meget markant og
flot solitær træ i området.
Vedlagt en lille A4 håndskitse af området.
Jeg håber at Ærø Kommune finder mine ideer interessante.
Med venlig hilsen

Ib Aa. Rasmussen
Plantagevej 9
5960 Marstal.
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Hej
Noget jeg syndes der mangler på Ærø er at vi kan komme helt tæt på naturen i alle aldre dette kan skabes ved fugle skjul.
I dag har vi et enkel ud kiks punkt ved Vitsø , der ikke rigtig fungerer, der er så langt til
fuglene at oplevelsen er minimal.
Hvis man 2 steder på Ærø feks Vitø og Gråsten Nord i samarbejde med de interesse grupper
der skal høres kunne opføre fugle skjul, som man har gjort på
Langeland https://realdania.dk/nyheder/2018/09/nyt-flydende-naturskjul-p%C3%A5langeland oplevelsen her er fantastisk - det er lavet sådan at når du går til fugle skjulet
forstyrer du ikke fuglende da der er afskærmet ved den sti du går på, dette har man erfaringer
med fra Ungarn og Mallorca hvor disse fugle skjul er blevet turist attraktioner.
når du sidder i skjulet er der et stort vindue i vandhøjde- du kan se ud, men fuglene kan ikke
se ind - så de går få meter foran skjulet uden at blive forstyret.
Som i kan se på linket kan det støttes fra fonde.
Jeg mener vi har her en mulighed for at lave noget unique for Sydfyn , som vil give mange
mennesker en ny oplevelse af naturen med respekt for dyrlivet.
Det var mit indspark - håber i kan bruge det til noget - hvis man googler fugle skjul er der
mere info om emnet.
MVH/Kind Regards
Lars Anker - Møller
Email info@aeroeboatcharter.com
Web www.aeroeboatcharter.com
Phone 0045 41584171

